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HDFYN under Corona - ÅR 2020
FORORD: Fremstillet med baggrund i en mail fra historikeren ved Landsdelsregion Vest,
hvori historikerne blev bedt om at samle og lave en historie om Hjemmeværnet i en
Coronatid.
Det er ikke nemt at samle facts. Når der ikke tilgår megen information ovenfra.
Der er sikkert mange, der vil sige, hvorfor dette og hint ikke med, men her er hvad jeg
havde adgang til.
Denne historie er lavet som et supplement til HDFYN HISTORIE 2020.
HISU, den 1. august 2020

Steen Riber Schultz
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Den 11. Marts blev Hjemmeværnet lagt ned på grund af Corona, som var kommet til
Danmark, og som spredte sig, og for at mindske spredningen, valgte HJK at stoppe alle
aktiviteter.
Budskabet fra HDFYN LØD SÅLEDES
11. marts 2020
Vigtig meddelelse og spred gerne budskabet.
HDFYN er desværre nødsaget til at aflyse alle aktiviteter i UGE 12.
Alle aktiviteter på hjv.dk er aflyst, - og dermed skulle alle tilmeldte være orienteret.
17. marts 2020
Svendborg: Det ser anderledes ud ude foran dørene til Fælles Akut Modtagelse (FAM)
på Svendborg Sygehus i de her dage. Siden mandag eftermiddag har indgangen været
flankeret af to HJV-vagter. Det er der en særlig grund til, forklarer Mette Worsøe, der er
ledende overlæge på FAM.
- De er her for at hjælpe os med at hindre smittespredning og guide borgerne, siger hun.
De borgere, der kommer for at blive tilset af en læge, fordi der er mistanke om, at de er
smittet med corona, må ikke komme ind på FAM.
- Vi har den her fremskudte vurderingsklinik, som er en vogn, vi har fået sat op udenfor.
Og vi har et lokale i FAM, hvor man kun kan komme ind udefra, men ikke ind gennem
FAM. Og det er fordi, hvis der er mistanke om, at man kunne være smittet med corona,
og man ikke skal indlægges, så skal man ikke ind gennem sygehuset, siger overlægen.
Det hjælper hjemmeværnet med at sørge for. Er man af egen læge eller lægevagten
blevet rådet til at tage på sygehuset, får man en tid, man skal ankomme til FAM. Her
parkerer man, og derefter bliver man mødt af hjemmeværnsfolk, der giver en
parkeringsbillet, anviser en parkeringsplads og fortæller, at man skal blive i sin bil, til der
er ledigt i den fremskudte vurderingsklinik. Det er også hjemmeværnsfolkene, der
kommer hen og siger, når borgerne må forlade deres bil og gå til vognen, hvor de møder
en læge.
- Vi er rigtig, rigtig glade for, at vi har kunnet ringe til regionen, og de har kunnet hjælpe
os med det her. Det fungerer rigtig godt.
Indtil mandag formiddag var det sygehusets portører, der blev brugt til at guide borgere
i forsøget på at forhindre smittespredning.
- Men det er jo en dårlig måde at bruge sygehuspersonalet på. Så de aflaster, for at vi
skal have den opgave, siger Mette Worsøe.
I første omgang er HJV til stede ved FAM en uge, hver dag fra klokken 9 til 21.
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18 marts 1500 - HDFYN/S9
Hjemmeværnskompagni Odense Havn har fået til opgave at hjælpe patienter, der
henvender sig til Fælles Akut Modtagelse på OUH.
KMP opgave bliver at aflaste det sundhedsfaglige personale ved at vise patienter på ret
vej. På den måde undgås det, at patienter med symptomer på COVID-19 (corona-virus)
kommer på selve hospitalet, og ikke mindst aflaste det sundhedsfaglige personale, der
ellers skulle løfte opgaven. KMP skal løse opgaven indtil fredag, hvor der vil være to
soldater på vagt ad gangen det meste af dagen.
I dagens Fyns Amts Avis kan man læse, hvorledes den tilsvarende opgave bliver løst for
Svendborg Sygehus af Politihjemmeværnskompagni Svendborg. Den ledende overlæge
roser KMP indsats, der aflaster sygehuspersonalet. De kan dermed anvendes til deres
vigtigste opgave, nemlig at hjælpe patienter.
KOM-BAR-DO-DEN-RIGTIGE-VEJ... To soldater fra
POHVK SVB er på vagt foran Fælles Akut
Modtagelse (FAM), ved Svendborg Sygehus. De
er med i det team, som står klar når Fyn har brug
for hjælp. De guider folk med mistanke for
Coronasmitte til en fremskudt undersøgelsesvogn. Eventuelt smittede må IKKE komme ind på
FAM. De er venlige og imødekommende, og de
er med til at styrke HJV image i befolkningen.
HJV guider borgere, der kan være smittet med corona, til den rette adfærd, når de skal
ind og undersøges på Svendborg Sygehus. Det kan være svært for borgere at forstå, at
de ikke må opholde sig i venteværelset eller lige låne toilettet på FAM på Svendborg
Sygehus, når de kommer for at blive testet for corona-virus. Nu hjælper HJV afdelingen
med at guide borgerne.
Nedenstående meddelelse kom fra CH HD FYN den 25 marts.
2. marts 2020
Fynske Hjemmeværnssoldater
Vi har nu været i gang et stykke tid med COVID-19.
Da det spidsede til for to uger siden, var det – ligesom
det danske samfund - et ukendt område for
Hjemmeværnet på Fyn.
Der har fra starten været fokus på vigtigheden af, at
vores operative opgaver fortsat skulle kunne løses.
Derfor er vores fælles fokus, at sikre og bevare den
samlede kampkraft ved HDFYN. Vi støtter løbende
beredskabet, pt. med opgave ved Svendborg Sygehus,
og vi har i perioden fortsat støttet Fyns politi på vanlig
vis via REEVAPOL.
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Situationen er pt. håndterbar for HDFYN. Det er endnu for tidligt at sige noget om
omfanget af vores støtte til beredskabet i den kommende tid.
Vi har tilbudt vores kapaciteter og støtte, men indtil videre er der ikke det store behov.
Så vi er på standby, og klar til at stille op, når det gælder.
Så mine korte budskaber er; Spar energien og vær klar, og følg samfundets COVID-19
instrukser.
Husk at opretholde din personlige kampkraft ved at være aktiv, og husk, at du kan få ny
viden ved at tage et af de mange FELS kurser, der tilbydes.
NÅR FYN HAR BRUG FOR HJÆLP
Det er med stor respekt, at jeg mærker jeres vilje til at stille op, når Danmark har behov
for Hjemmeværnet.
Henset til smittefare og spredningsrisiko, så er det vigtigt, at vi alle efterlever HJV
retningslinjer for Corona (COVID-19).
Uagtet, at jeg ved I stiller op for Danmark og ønsker at hjælpe hvor der er behov, så er
det vigtigt, at vi gør som Statsministeren anbefalede i onsdags – vi skal stå sammen ved
at holde afstand. Det er meget vigtigt, at I bevare jeres og vores kampkraft ved at undgå
at blive smittet, så vi stadig kan løse vores operative opgaver på Fyn.
For soldater ved Hjemmeværnet på Fyn betyder det, at vi kun støtter uden for Fyn,
såfremt vi bliver befalet til det. Hvis I har tilmeldt jer - via HJV.dk - opgaver udenfor Fyn
og Landsdelsregion Vest, så skal I melde jer fra igen.
På HISU forespørgsel:
Jeg ser frem til at møde dig in persona, - når en gang vi kommer på den anden side af
Corona-virussen.
Svaret – beklager, at det bliver kort – er som følger:
 Der er ingen enheder, der har fået ”forbered”-opgaver i f.m. Corona-virussen. De
skal sørge for at passe på sig selv og bevare kampkraften i forhold til de gældende
forholdsregler, så vi i givet fald kan løse vores operative opgaver.
 Der er kun indsat to mand til hjælp ved Svendborg Sygehus, som de beskriver så
pænt i medierne.
Med venlig hilsen
Carsten Roskjær
major
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30. marts 2020 - Seniorforeningen
Kære medlem!

AFLYSNING

Som det fremgår med al tydelighed, er samfundet lukket gevaldigt ned grundet Covid19. HJV har skruet ned for sine aktiviteter indtil udgangen af april 2020. Det samme ser
Seniorforeningen sig nødsaget til at gøre.
Forårsaftenturen torsdag 23. april 2020 må vi nødvendigvis aflyse. Vi skal passe på og
holde afstand.
Bestyrelsen vender tilbage. Vi må afvente og se, om vi skal og kan afholde
sommerarrangement, som annonceret i vores årsprogram.
Pas godt på jer selv og hinanden.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

3. marts 2020
Opgaven ved Svendborg sygehus er genoptaget, og POHVK SVB er genindsat.

31. marts 2020
Det var den første dag med Operation genbrug,
og HJV-folkene har gjort et stort stykke arbejde
derude. Alle steder meldte man om, at der
generelt var god ro og orden. Der var forskel på
trafikken fra sted til sted, men med et godt
samarbejde med de ansatte.
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2. april 2020
Til POHVK ASN. Mange tak for bevillingen af
hjemmeværnet som assistance til Assens og
Hårby genbrugspladser. Vi har stor forståelse for tilpasningen. Herfra skal der
være stor ros til HJV-personellet.
De har været meget samarbejdsorienterede og trådt til, når der var påkrævet. Vi
synes også vi også set mere politi i området
end vanligt, og vi har følt os i trygge
hænder. I gør et stort og godt arbejde.
En hilsen fra Assens Affald og Genbrug
4. april 2020
Distriktschefen har ordet;
Fynske Hjemmeværnsfolk –
Først og fremmest tak for jeres vilje til at stille op for Fyn, når det gælder.
Støtte til civilsamfundet er - ved siden af vores primære militære opgaver - en del af det,
vi kan. Det understreger blot den alsidighed vores militære beredskabsorganisation på
Fyn indeholder - også under COVID-19.
Opgaverne ved Svendborg Sygehus og genåbning af fynske genbrugspladser er ikke
dem, som vi “normalt” ser, men det gøre dem ikke mindre relevant.
Der pågår i øjeblikket overvejelser i den lokale (fynske) beredskabsstab (LBS) om vores
støtte til en række Testcentre. Medier har bl.a. nævnt, at Højstrup bliver et af stederne
på Fyn. Der er endnu intet besluttet i LBS om dette, eller hvordan HDFYN eventuelt skal
støtte de mange testcentre på Fyn. Jeg holder underafdelingscheferne løbende opdateret, men må også sande at rygter ofte løber forrest. Hvis vi skal støtte, så kan opgaven
blive omfattende, og måske allerede fra næste uge.
God påske - Sig tak til jeres nærmeste, fordi de støtter op om jeres indsats. Husk hver
især at overholde COVID-19 retningslinjerne, så vi fortsat kan virke, som den militære
beredskabsorganisation vi er.
Ulrich
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4. april 2020

PO.
”Hvis du ikke vil vente en time, kan du vende
bilen her”!
En nyttig forbrugerinformation fra Jim Henriksen,
POHVK SVB til ankommende biler med trailere
ved Svendborg Genbrugsstation. Lørdag kl.
11:15. Imens var hans makker, Flemming Foli,
ved at anvise en anden bilist. Der hvor køen
startede, stod der 4 folk fra HVK SFY: Annette
Mieth, Michael Boye, Mads Rehr, og Henning
Andersen.
Annette sagde: ”Vi støtter jo en god sag, derfor er
jeg med. Og folk er søde og flinke. Allerede i
morges kl.07 var der 14 biler, der ventede. Nu er
der vel 200. Kun 10 biler ad gangen lukkes ind på
pladsen”. En af bilisterne havde kun et bord på
sin trailer. Det var ikke en særligt presserende aflevering!
Så blev der råbt på hjemmeværnet. En bil i køen var gået i stå. Det klarede HJV Tak fordi
I hjalp!
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9. april 2020
De er ikke glemt, heller
ikke i dag på 80 årsdagen
for de faldne den 9. april
1940. Det blev i år
markeret på Fyn under
andre omstændigheder
end sædvanligvis.
OL Ulrich Arensbach nedlagde en krans ved mindetavlen på Odense
Kaserne til minde om de
fynboer som gav deres liv
Repræsentanter for MILMUS hejste flaget på halv stang, og
pensioneret KN O.V. Pedersen lagde en buket ved
mindetavlen.

Fra morgenstunden havde
OL Arensbach lagt to
buketter ved mindestenen
på Assistens kirkegård i
Odense for Poul Søgård og
Frode Nielsen.

På de øvrige grave på Fyn blev buketter lagt af frivillige fra distriktet.



På Vissenbjerg kirkegård for
Peder Jørgen Andersen



På Humble kirkegård for Carl
H. Vous.
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10. april 2020
Selv om Corona hæger, kan
man godt holde færdigheder
vedlige. Her er 2 infanteriBM'er fra HVK Midtfyn taget
en tur i felten. Skærtorsdag
blev brugt på en 30 km.
march med 20 kg. udrustning,
madlavning i felten og
passage af mindre vandløb.
HJV-aktiviteter kan stadig
gennemføres så længe man
holder sig inden for gældende
retningslinjer...

Udleverende Depot Fredericia
14. april 2020
Med den seneste udvikling i COVID-19 er det besluttet, at depotet i Odense forsætter
med at holde lukket indtil 15. maj.
Når tiden nærmer sig, vil vi formentlig få at vide, om vi kan åbne igen, eller om perioden
bliver forlænget, eller om der bliver restriktioner i forhold til at komme på depotet.
15. april 2020
Steen
HDFYN har nu forberedt sig på, at
skulle være testcenter for COVID 19.
Det vil sige at Højstrup området er
udlånt til sundhedsmyndighederne
til, at de kan etablere et testcenter
for COVID 19.
Distriktet har klargjort området,
garagerne er tømt, skuret og
skrubbet, så de er rene og klar til at
modtage udstyr og personel, som
skal udgøre testcentret. Det eneste
der nu mangler er ordren.
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Busserne er kørt op på P-pladsen, som de faste personel bruger. Men de må jo heller
ikke bruges med mindre det er til indsats.

PMV’erne er kørt ud, og de står som
et par vagthunde ved
garagepladsen. Og resten at
køretøjerne er spredt rundt i
området.

17. april 2020
Nu er ordren kommet, og nu er de i gang med at indrette garagerne til testcenter, som
indtil videre bliver det eneste på Fyn.
STHVK FYN skal stille med personel i ugerne 19, 22 og 25, og i den forbindelse har de
ringet personel op, for at få personel til kørselsanvisning gældende fra kl. 0730 til kl.
1630.

20. april 2020
Så er Testcenter for Covid-19 i gang
på Højstrup, og HJV er også i gang
med anvisning af personer, som skal
testes, og afvise dem, som ikke skal
have adgang dertil.
Dette er sket, da en person kom og
ville testes, fordi han mente at han
havde CORONA-virus, men da han
ikke havde en lægehenvisning, blev
han afvist, og blev bedt om at
henvende sig til en læge.
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TV2/Fyn
Fynsk testcenter: klar til test af sundhedspersonale om en uge
Hvide telte med parkeringsbåse foran skyder
i hastigt tempo op bag pigtråden ved HDFYN
bygninger i Odense. Centeret skal efter
planen teste sundhedspersonale fra næste
uge.
Centeret i Odense er ét ud af i alt fem center
i Danmark, der efter planen skal være i drift
fra 27. april. De fem centre bliver drevet af
Rigspolitiet og Statens Serum Institut.
Centret er rigtigt godt placeret her i Højstrup.
Der er god plads, og tilkørselsforholdene er
gode, siger OL Ulrich Arensbach, der er chef
for HDFYN.
Dermed bliver der ikke fem testcentre på
Fyn, som myndighederne meldte ud før
påske, men kun et, der skal dække hele Fyn.
Opgaven vi har fået stillet i udsigt, er at foretage vejvisning på området, når der engang
kommer mennesker, der skal testes, forklarer han, præcis hvad centeret skal bruges til,
ville Sundhedsstyrelsens direktør, Søren
Brostrøm, ikke uddybe på et pressemøde. Vi
kommer med mere om den øgede testaktivitet i den kommende uge.
Ifølge TV2/Fyns oplysninger skal testcentret i første omgang bruges til at teste
personale fra sundhedssektoren. Det kan f.eks. være sosu-assistenter fra ældreplejen.
De fynske kommuner vil få indflydelse på, hvilke personalegrupper der i første omgang
skal testes for corona-virus i centeret på Vibelundsvej på militærområdet ved Højstrup.
STHVK FYN og HVK Odense Havn skal hver stille seks mand til regulering af trafikken ved
centeret i dagtimerne, erfarer TV/2 Fyn.
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20. april 2020 - Fyens Stiftstidende
Hen over weekenden var der masser af aktivitet på Vibelundvej i Odense, hvor HDFYN
holder til, her blev der nemlig opført et corona testcenter.
3. april var meldingen fra
myndighederne, at der skulle
oprettes fem sådanne centre
på Fyn, men i sidste uge kunne
Fyens Stiftstidende fortælle, at
der var opstået stor tvivl om,
hvorvidt disse centre overhovedet ville blive opført, fordi
strategien bag dem skulle
genbearbejdes.
Nu er der så i hver region opført et testcenter, og på Fyn blev det altså opført på Vibelundvej, oplyser Asbjørn Høj Larsen, der er politiets kontaktperson i den Lokale Beredskabsstab, som blev sat til at koordinere arbejdet med at etablere testcentrene.
Jeg ved endnu ikke, hvornår det bliver taget i brug, men det er klar til brug.
Det fylder ca. 50 x 50 m., og der er plads til, at det kan udvides, hvis der skulle blive
behov for det. Men det behov kender vi ikke. Så jeg ved hverken, hvor mange der skulle
kunne teste, eller hvornår det skal gå i gang, eller hvordan man finder de mennesker,
der skal testes. De spørgsmål kan jeg ikke besvare, siger Asbjørn Høj Larsen.
Og de svar blæser stadig i vinden.
På et pressemøde mandag eftermiddag slog sundhedsminister Magnus Heunicke fast, at
flere skal testes, og at kapaciteten nu er til at teste flere.
Derfor kan alle med selv milde symptomer på corona blive testet, men retningslinjerne
for teststrategien er ikke klar endnu sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, men håbede at have den klar tirsdag.
Corona vejskilte, som viser vej til Vibelundvej.
- Det kan være lidt kringlet at komme derud, og det er ikke
område, som mange kommer i til daglig, så vi har sat skilte op
ud mod Middelfartvej og på Paarupvej, siger Asbjørn Høj
Larsen.
21. april 2020.
HDFYN opretter testcenter COVID-19. Det
første fynske testcenter for COVID-19 (Corona-virus) er under opbygning på det militære
område på Højstrup, hvor distriktet har hjemme. Centeret opstilles af civile leverandører,
og selve testproceduren foretages af ansatte
i Sundhedsvæsenet.
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2. april 2020.
HD FYN har, sammen med
personel fra Hæren, fået til
opgave at støtte testcentret ved
at hjælpe folk til og fra området
i dagtimerne, så der undgås
yderligere smitte-spredning og
testen forløber smidigt. Udenfor
testcentrets åbningstider passer
HJV-folk på testcentret for at
forhindre tyveri, hærværk o.s.v.

Testcentret er opstillet på distriktets garageplads. På den måde kan distriktet og testcentret fungere samtidigt.
Tre kompagnier er indledningsvist sat på opgaven: HVK Odense-Dalum, STHVK FYN og
HVK Odense Havn. Kompagnierne løser opgaven på skift en uge ad gangen, men
hjælper hinanden om nødvendigt.
Det er ikke fastlagt, hvor længe testcentret skal
være oprettet.
Der er ikke adgang til testcenteret, hvis man ikke
har en opgave der. Så man kan desværre ikke
komme ind og se, hvad der sker, hverken i dagtimerne eller når testcenteret er lukket.
Distriktet vil dog gøre sit for at man kan følge med
i, hvad der sker. Dette gøres blandt andet af de tre
indsatte kompagnier og S9, der vil følge situationen og lægge billeder og historier fra indsættelsen
på hjkv.dk og på Facebook.

Det er forbudt at fotografere, vagter, biler,
personer og ansatte på testcentret. Så billederne
er taget inden, at det blev taget i brug.
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2. april 2020

2. april 2020 - Fyens Stiftstidende
Nu skal der testes: Kom med indenfor i
de hvide coronatelte. Nyt testcenter i
Højstrup er åbnet. Her skal hundredvis af
mennesker dagligt testes – i første
omgang sundhedspersonalet i Odense,
men andre kan også komme til senere.
320 personer kan dagligt blive testet i
løbet af den første uge i det nye testcenter
22. april 2020, kl. 18:04 - TV2 /Fyn

De hvide telte er blevet sat op og står
klar til at modtage patienter. Odense har
onsdag fået et nyetableret testcenter i
Højstrup, hvor sundhedspersonalet kan
testes for covid-19. De første medarbejdere fra Odense Kommunes Ældre-, handicap- og sundhedsområde kan allerede
fra onsdag blive testet for sygdommen,
oplyser kommunen til TV2/Fyn, som har
fået lov til at få et kik ind i de hvide telte
på MIL OMR på Højstrup.

24. april 2020
Forsvaret har overtaget bevogtning og anvisning af Covid-19 testcenter.
Fordi forsvaret er ”hjemsendt” på orlov, og da de alligevel skal have løn, har de fået
tjansen. Skulle hjemmeværnet have bevogtningen, så skulle de ansættes og have løn, og
det ville i så fald være en dobbeltudgift.
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25. april 2020 - KC STHVK
Hej alle
Puha, hvor tiden går stærkt. Og samtidigt rigtigt laaangsomt... Det er godt nok ved at
være længe siden, at vi har været sammen, og nu savner jeg MEGET at gå til HJV –
udenfor mig egen stue - og lave noget andet end administrativt arbejde. Jeg savner en
god dag i jeres selskab! En dag indeholdende militær faglighed, vidensdeling, fysisk
udfoldelse og ikke mindst massevis af gode grin!
I er i den forgangne måned blevet kontaktet løbende af jeres førere, hvor I både er blevet informeret og har meldt tilbage, bla. om jeres ve og vel. Jeg får faste tilbagemeldinger fra jeres førere og jeg kan heldigvis konstatere, at I alle har passet godt på jer selv.
Og det glæder mig usigeligt meget.
For vi er stadig Corona-ramt mht. til fælles aktiviteter, selv om jeg håber at Danmark og
HJV snart - dog stadig med fornuften i behold - kan begynde på noget der minder om en
hverdag igen. Som dog nok hjemmeværnsmæssigt vil være noget forandret - især i
opstarten - i et eller andet omfang. Imens har I nok hørt, at der er massevis af
uddannelse til rådighed på FELS, som vi alle hver især kan muntre os med herhjemme!!!
Den kommende opgave gør selvfølgelig, at der nu er brug for alle mand til opgaveløsningen. Det er nu endnu vigtigere, at I opretholder den tætte kontakt til jeres fører, stille
evt. udredende spørgsmål og ellers melder ind på opgaven, så vi får bredt den ud på alle
i KMP. Opgaven kan blive længerevarende, så det er vigtigt, at vi ikke hurtigt løber tør
for energi og engagement, men at vi alle til gengæld er indstillet på og klar til “det lange
tunge træk”.
Heldigvis har STHVK FYN aldrig været blege for, at trække i uniformen og yde en indsats.
Vi har eksempelvis allerede FPGRP indsat, som har tilkendegivet, at det vil blive under
hele indsættelsen. Og andre har også tilkendegivet deres engagement og meldingerne
fra førerne begynder nu at komme ind. (Jo hurtigere jeg får meldingerne ind, jo
hurtigere kan I få de nøjagtige data retur.) Så jeg sidder med en fortrøstning om, at
STHVK FYN nok skal løse opgaven. Også på sigt! Jeres erfaring, jeres gåpåmod og jeres
engagement overfor HJV og det civile samfund, har altid været afgørende for at STHVK
FYN løser de pålagte opgaver og så vi gør det selvfølgelig også denne gang!!!
Derfor skal I fortsat passe godt på jer selv! Og jeg glæder mig til, at se jer alle igen.
Nogen vi jeg mødes med allerede på indsættelserne og andre må jeg desværre vente
med på se, til hverdagen i Danmark og HJV bliver normaliseret igen.
- Og her vil jeg hurtigt indskyde... Til jer der af personlige, arbejdsmæssige, helbredsmæssige eller med pårørende i risikogruppen, og som derfor er forhindret i at møde
frem; I skal bestemt bare koncentrere jer om det og ikke have dårlig samvittighed
overfor KMP. Overhovedet ikke!!! Det er 100 % vigtigere, at vi alle kommer helskindet
igennem Corona-krisen, end at vi risikerer noget på den bekostning. Ikke én kritisk tanke
vil gå dem, som er forhindret. Jeg glæder mig bare til, at det igen er muligt at mødes
med jer!
Så alt i alt... Vær indstillet på at vores nuværende HJV-liv fortsætter lidt endnu, med
aflysninger, spørgsmål, styrkemeldinger og igangværende opgaver, som hidtidigt under
COVID-19. Og vær indstillet på visse forandringer, når vi engang må mødes igen. Meld
ind på den kommende opgave og husk at spørge ind til opgaven, hvis der er noget, som
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I er i tvivl om. Jeres fører er aktuelt informeret og vil blive informeret om evt. løbende
forandringer, og I kan selvfølgelig altid kontakte mig. Og vær indstillet på at den kan
trække ud, og at den kan forandre sig løbende.
Og vigtigst af alt... Pas godt på jer selv og hinanden!!!
Vi ses forhåbentlig snart.
KC

26. april 2020 - Jens Mortensen
Åbent brev til CH/HDFYN
Kære chef!
Mon du et kort øjeblik skulle have glemt, at Hjemmeværnet ikke kun er en militær organisation, men en FRIVILLIG MIL ORG, der bygger på frivillighed som det bærende grundlag?
Hvorfor kommer jeg på den tanke, jo det er såmænd fordi, at du (eller dine overordnede) har valgt, at sundhedsmyndighedernes anvisninger ikke er tilstrækkelige, når det
gælder HJV.
Du (eller dine overordnede) har valgt, at vi kan afholde nogle specifikke aktiviteter, du
har selv foreslået opgavemarch for enkeltmand og o-løb for enkeltmand. Samtidig hermed har du valgt, at umuliggøre at vores frivillige, der ikke er selvtransporterende, kan
deltage, idet du har forbudt os at afhente folk i tjenestekøretøjer, selvom det ville kunne foregå efter de retningslinjer, der er udstukket af sundhedsmyndighederne og yderligere præciseret af FSK i ugebrev uge 16.
Du (eller dine overordnede) har valgt, at nedlægge forbud mod aktiviteter, på trods af,
at en lang række aktiviteter kunne afholdes indenfor de retningslinjer sundhedsmyndighederne har udstukket med hensyn til antal, afstand, afspritning med mere.
Med ovenstående signalerer du, at du ikke tager højde for, at Hjemmeværnet, for rigtig
mange medlemmer, ikke bare er en samfundsforpligtelse, men i lige så høj grad er en
interesse, en livsstil, en grundholdning, som du burde tilsikre de bedst mulige betingelser, også i denne situation med indskrænkninger og restriktioner. Du (eller dine overordnede) har i stedet til synede ladende valgt at pålægge yderligere restriktioner.
Hvorfor?
Dette er et ikke udtryk for frustration eller corona-kuller, men et udtryk for en dyb
forundring over, at du (og/eller dine overordnede) ikke har større tillid til frivillige KC’er
evne og vilje til selvstændigt at leve op til sundhedsmyndighedernes anvisninger.
Samtidig er det også et udtryk for, at der mangler helt klare og tydeligt fornuftige retningslinier fra distriktet, der indeholder realistiske og gennemførlig muligheder for at
kompagnierne kan handle under de givne vilkår.
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4. maj 2020
Arrangementet i Ansgar Anlæg i Odense bliv i år, i lighed med alle andre steder, afviklet
stille og roligt. KL. 1800 ankom OL Ulrich Arensbach, og med distriktets fane ved mindesmærket, udtalte han ”Æret være deres minde”, hvorefter han lagde en smuk krans
fra Hjemmeværnet.

4. maj 2020
4. maj blev alternativt ”MARKERET” I Svendborg! 75 året for frihedsbudskabets
bekendtgørelse blev ”markeret” helt uden publikum. Kun 4 personer deltog, og de
fulgte alle sundhedsmyndighedernes Covid-19 anvisninger. Bl.a. ved at holde afstand til
hinanden, og udvise ansvarlige hensyn – for at undgå smitterisiko. Til stede ved ”markeringerne” var Christian greve Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, Hvidkilde – Borgmester Bo Hansen
-CH HD FYN OL Ulrich
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5. maj 2020 - Danmarks frihedsdag
Den 5. maj er der tradition for, at Hjemmeværnet på Fyn mødes i mindelunden på
Frøbjerg Bavnehøj for at mindes de 326 fynske faldne fra besættelsesårene 1940 –
1945.

I år var det ikke muligt at samles, men borgmester Søren Steen Andersen, Assens og OL
Ulrich Arensbach fra HD FYN mødtes for at lægge kranse ved mindesmærket.

Mindesmærket blev indviet af dronning Ingrid og kong Frederik IX den 29. august 1954,
og der var godt 12.000 tilstede den dag.
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5. maj 2020
CH HJV besøgte Fyn
Chefen for Hjemmeværnet GM
Jens Garly var i dag på rundtur,
for at tilkendegive sin tak for den
indsats der bliver gjort i forbindelse med Covid-19

Fra morgenstunden rullede generalens bil ind på
Højstrup, hvor han blev modtaget af major
Morten Haubro.
Generalen talte med den afgående vagt, der i
denne uge stilles af STHVK FYN. Der blev spurgt
interesseret ind til, hvorledes vagten var gået,
om motivationen til at deltage i denne opgave,
hvad den enkelte soldat får ud af indsatsen,
samt hvad en han/hun lavede i sit civile liv.
Efter denne snak var det tid til, at bese selve
testcentret. Her blev han ledsaget af Morten
Haubro, samt KC for STHVK Lene Jensen.

14. maj 2020 - HJK
Hjemmeværnet åbner gradvist, kontrolleret og fokuseret op for aktiviteter med fokus
på indsættelsesevne og beredskab.
Hjemmeværnet har sammen med store dele af samfundet og det øvrige forsvar været
lukket ned siden midten af marts 2020. Stort set alle ikke-operative aktiviteter har
været sat på standby for at begrænse smittespredning af corona-virussen.
Med den politiske aftale om fase 2 af genåbningen af samfundet vil HJV nu få mulighed
for at åbne for aktiviteter, som understøtter opretholdelsen af indsættelsesevnen og
beredskab.
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”Jeg vil gerne udtrykke en kæmpe stor tak til alle, der har stillet op i de mange indsættelser landet over til støtte for Forsvaret, Politiet og sundhedsmyndighederne. Der er
blevet leveret en fantastisk indsats for at skabe tryghed hos danskerne, og vi har bevist,
hvad en frivillig militær beredskabsorganisation kan med indsatsparate og dygtige HJVsoldater. Nu får vi i lighed med det øvrige forsvar mulighed for at åbne op for visse aktiviteter, som forsat gør HJV i stand til at stille op, når samfundet kalder”, siger CH for HJV
GM Jens Garly
Der åbnes for en række aktiviteter.
Der vil derfor gradvist blive åbnet for aktiviteter, som understøtter opretholdelsen af
HJV samlede indsættelsesevne og beredskab. Det er CH for HJV, der i samråd med
myndighedscheferne i HJV har indstillet de prioriterede aktiviteter til forsvarsministeriet
og herfra modtaget godkendelsen.
Indtil videre er der modtaget tilladelse til følgende aktiviteter:





Nationale indsættelser og beredskaber
Fire certificeringsøvelser til beredskabsstyrken – med op til 50 deltagere
Forberedelser til løsning af internationale opgaver
Færdselsreguleringskurser

Derudover arbejdes der på at få tilladelse til at gennemføre militære aktiviteter hurtigst
muligt. Da der er mange som sidder klar i startblokkene, ivrige for at komme i gang med
aktiviteter igen, og der er rigtigt positivt, men vi må væbne os med den berømte tålmodighed.
Vi arbejder målrettet på at få lov til at åbne for flere aktiviteter. Men vi skal samtidig huske, at vores genåbning skal ses i relation med åbningen af forsvaret og samfundet,
samtidig med at vi skal gøre vores for at undgå spredning af coronavirus.
Hjemmeværnskommandoen vil i samarbejde med myndighederne i løbet af denne uge
udgive rammer og retningslinjer for gennemførelsen af de ovenfornævnte aktiviteter.
Genåbning vil give spørgsmål
At åbne trinvis op for prioriterede aktiviteter er en vanskelig øvelse, og der vil helt forståeligt være en del spørgsmål til forholdsregler og retningslinjer. I de situationer, hvor
tvivlen melder sig, skal man henvende sig til sin nærmeste chef for at få afklaring.
Selvom der måtte være mange spørgsmål om afholdelse af aktiviteterne, er det vigtigt
for mig at understrege den absolutte nødvendighed i, at den trinvise genåbning af HJV
sker kontrolleret og fokuseret og i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes og
Forsvarets Sanitetskommandos retningslinjer.
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2. maj 2020
CH/STHVK sendte en mail DTG 211837 B MAJ 2020, hvor hun opdaterede om
vagttjenesten på Højstrup.
Åbningstider - Testcenter Højstrup:
Åbningstiderne er nu: Hverdage fra kl. 09.00 til 17.00, weekender frem til uge 21 fra kl.
09.00 til 14.00 (inkl. Pinsedag)
2. Pinsedag og Kristi Himmelfarts Dag fra kl. 09.00 til 12.00 (men de er ikke i STHVK vagtperiode). Grundlovsdag er normal hverdag i dette henseende (ligger ikke i vores
vagtuge)
Det betyder at våben i weekenderne skal afhentes kl. 14.00
Tabt arbejdsfortjeneste (udfyldte underskrevne sedler)
Da lukning af HDFYN betyder, at de rent fysisk ikke er til stede, vanskeliggøres behandlingen af de udfyldte arbejdstidssedler. Der er nået frem til to modeller, der er mere
brugbare i hverdagen, både for dem og os:
1. De udfyldte sedler lægges i en kuvert, som lægges i H FYNs postkasse. Grete vil en
gang om ugen komme til distriktet og tage dem med hjem til efterbehandling.
2. Den enkelte soldat tager et billede af sedlen med sin smartphone og sender elektronisk til HDFYN myndighedspostkasse. (HDFYN@HJV.DK)
Ny vagtuge begynder
Da vi nu snart påbegynder en ny vagtuge - søndag den 24. maj har vi overdragelse genfremsender jeg følgende bilag:
Bilag - Vagtinstruks
Bilag H1 - Vagtens kort
Bilag H1A - Vagtens kort/Dagvagten
En beskrivelse fra HDFYN om hvem, der har adgang til området, og en præcisering hvor
hunde må være indenfor hegnet.
Hvis I opdager noget på jeres vagter, som er vigtig at KC får INFO om, vil jeg bede jer om
at ringe til hende.
Da vi får støtte fra INFHVK FYN fremover, er det vigtigt at de får de nødvendige informationer fra jer, da de lige skal vide, hvordan tingene fungere om natten.
Fra vores gruppe er følgende på vagt i uge 22:
Niels Kristian Nielsen, torsdag nat fra 28-5 kl. 16.30 til 29-5 kl. 0900. Han skulle have fået
besked direkte fra KC.
Husk du kan få tabt arbejdsfortjeneste for fredag Niels Kristian.
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Fremover vil dem der er sat på vagtskema få direkte besked fra KC, ved at de får tilsendt
vagtskema.
I skal ikke tilmelde jer på HJV.DK før i får vagten. Jeg melder ind til KC hver søndag,
hvem der er parat til at tage en vagt, hun fordeler så vagterne, efter hvor mange hun
har til rådighed, og om de er i arbejde, så de ikke har økonomisk tab.
Det var INFO om vagttjenesten.
Til sidst kan jeg oplyse, at jeg har planlagt et møde her ved mig den 24.juni, så vi kan få
afsluttet foråret, og talt om hvad vi laver i efteråret, evt. justeringer af vores AKOS.

Information (DTG 241400 APR 20)
Følgende har adgang til Højstrup (inden for hegnet)




Hundeførere mod fremvisning af ID kort har lov til at træne deres hunde i det
sædvanlige terræn uden for testcentrets område i følgende perioder: TIR, TOR
og LØR efter kl. 1700
Journalister kan mod forevisning af pressekort få lov til at fotografere fra
området ved flagstangen. Vagten eskorterer ind og ud.

Bistand til Testcenter Højstrup uden politimæssige beføjelser
(intet i dette kort skal læses, som begrænsninger i de rettigheder og pligter, du har
som borger)
Opgave
Det er din opgave at hjælpe og bistå Testcenter Højstrup med adgangskontrol og vejvisning. Sundhedsmyndighederne i Region Syddanmark er ansvarlig for opgaven, og vi
bistår med opgaveløsningen
Hjælpen skal altid ske i uniform og ubevæbnet.
Du skal være opmærksom på, at du repræsenterer Forsvaret under opgaveløsningen,
og derfor som myndighedsperson skal optræde korrekt over for enhver borger.
Beføjelser vedrørende løsning af selve opgaven.
 Magt
 Du må ikke anvende nogen form for magt til at løse din opgave.
 Hvis en borger ikke følger din henstilling, og du vurderer, at situationen kræver et
indgreb, skal du derfor tilkalde politiet; se kontaktinfo i vagtinstruks Bilag H.
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Magtanvendelse ved optrin
Hvis en eller flere personer er til gene eller virker truende, uden at dette er et angreb,
skal du straks melde herom til din fører, og hvis du vurderer det nødvendigt, også til
politiet. Hvis du selv eller andre bliver udsat for et voldeligt overfald, må du forsvare
dig selv og den angrebne person.
Den magt du udøver skal stå i rimeligt forhold til overfaldets karakter. Anvend ikke
mere magt en nødvendigt for at standse overfaldet, og evt. sikre gerningsmandens
fortsatte tilstedeværelse, indtil politiet kan komme til stede. Det er straffelovens
regler om nødværge og nødret, der gælder. Dem kan du læse mere om nederst i
denne instruks.
En eventuel tilbageholdelse skal ske skånsomt, humant og respektfuldt, og personen
skal snarest overdrages til politiet med oplysning om tidspunkt og grundlag for tilbageholdelsen.
Er gerningsmanden ved tilbageholdelse i besiddelse af våben skal du tage dem i varetægt og overdrage dem til politiet sammen med gerningsmanden.
Har du anvendt mangt, skal du snarest melde herom til din fører og om muligt til politiet.
Pligt til hjælp
I tilfælde, hvor der er fare for nogens liv, førlighed eller helbred, har du pligt til at
yde den fornødne hjælp. Politiet skal tilkaldes straks.
Kontakt
Testcenter Højstrup kontaktes på telefon nr.: 5141 7997
Vagthavende ved HDFYN kontaktes på telefon nr.: 7213 2743
Vagthavende ved Fyns Politi kontaktes på telefon nr.: 6614 6414 (klartone á 7010)
Vigtigt
Hvis du ikke mener, at du kan løse den stillede opgave ud fra dette kort, skal du melde det til din fører.
Udførsel:
Vagtopstart:
Der udleveres et våben til vagten
Ladning og afladning af våben:
 Ladning gennemføres uden ladegreb.
 Gennemføres på HVK ODD græsplæne, front nord, piben nedad.
 Under førerens kommando
Vagtstart noteres i vagtrapport inkl. MA NR. på personel, der er på vagt.
Kontakt til dagholdet og overdragelse af ansvar.
Kontakte Daglig Klinisk Driftleder/Testcenter placeret i Testcenter med
Mobil nr.: 51 41 79 67:

Få liste over personel som skal have adgang til Testcentret indtil åbning.

Få melding når Testcentret er forladt.
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HDFYN OP testcenter Højstrup
Bilag H
VAGTINSTRUKS (DTG 301600 APR 20)
OPGAVE
Skal udføre opholdskontrol ved at afvise personer, der ikke har ID-kort og eller
gyldigt/lovligt ærinde. Du skal hindre hærværk, tyveri, ulovlig indtrængning i anviste
telte og bygninger.
UDFØRELSE
Vagtopstart:
Der udleveres et våben til vagten
Ladning og afladning af våben:
 Ladning gennemføres uden ladegreb.
 Gennemføres på HVK ODD græsplæne, front nord, piben nedad.
 Under førerens kommando
 Lukke låge og port.
Vagt:
 Vagten gennemføres ved tilsyn med området.
 Vagtholdet bevæger sig altid sammen 2 MD ubevæbnet under rundering.
 Området omkring Garageanlægget runderes en gang i timen.
 Efter hver rundering skrives i vagtrapport.
 Vagten må opholde sig i mandskabsrum/garagen eller i hovedvagten.
 En vagt må hvile.
 VB skal altid være hos den hvilende vagt.
Adgang til Højstrup:
 Civilt personel efter aftale med leder/testcenter. På forespørgsel skal fremvises
ID-kort.
 Civilt ansat personel skal vise ID-kort og have et tjenstligt ærinde.
 Militært ansat personel skal vise ID-kort og have et tjenstligt ærinde.
 Personel, der ikke har gyldigt ID-/adgangskort nægtes adgang.

HISU/HISTSPEC2
Side 24 af 36

Steen Riber Schultz

HDFYN UNDER CORONA - ÅR 2020
HDFYN BEF OP Testcenter Højstrup
Bilag H
VAGTINSTRUKS (DTG 301600 APR 20)
Opholdskontrol: Udøves stikprøvevis i f.m. rundering.
Fremgangsmåde ved opholdskontrol i Testcenteret
Vagten spøger:
 Hvad er Deres ærinde, kan jeg hjælpe Dem?
 Må jeg se Deres ID-kort?
Personel der ikke har tjenstligt ærinde, følges til port, lukkes ud og henvises til at
forlade området.
Nægter den pågældende at medvirke som beskrevet overfor, forholder vagten sig
som anført i Vagtens kort.
Konstaterer vagten forsøg på indbrud, anråbes gerningsmanden: Er det muligt, foretages der en tilbageholdelse og Fyns Politi tilkaldes.
Våben anvendes kun i selvforsvar ved en for vagten livstruende situation
Meldepligt – Politiets Forholdsordre
Politiet foretager tilsyn på Vibelundvej og i området mindst 1-2 gange mellem kl. 1500
– 2300 og 1-2 gange mellem kl. 2300-0700.
 Politiet aftaler på forhånd med hovedvagten, hvorledes tilsynet gennemføres.
 Således er det tilstedeværende HJV personale orienteret om politiforretningen.
Dette sker enten ved et telefonopkald eller personligt.
 Politiet fører ikke gående tilsyn i terræn, men vil fortrinsvis køre på asfalteret
vej/stier.
Forholdsordrer for HJV personalet:
Såfremt HJV personalet observerer mistænkeligt forhold på det militære område,
kontaktes Fyns Politis vagtcentral straks på tlf. 6614 6414 (klartone á 7010), og der
aftales et kontaktpunkt.
FORHOLD VED BRAND
TRYK 112 og tilkald brandvæsnet.
Underret VH HD FYN.
Alarmer evt. PSN i telte og bygningen.
Luk døre og vinduer i den brændende bygning.
Iværksæt slukning med stedligt brandmateriel.
Udstil vejviser på Vibelundvej.
Indsats i tilfælde af brand.
Alle på brandstedet bekæmper ilden med det stationære brandmateriel.
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Vagtafslutning:
Porten Åbnes.
Kontakt til dagholdet og overdragelse af ansvaret.
Vagtrapport noteres afslutning af vagt.

HDFYN BEF OP Testcenter Højstrup
Bilag H
VAGTINSTRUKS (DTG 301600 APR 20)
Straffelovens § 13 og 14 om nødværge og nødret:
§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige
for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og
ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens
person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk:2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis
overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller
ophidselse.
Stk: 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på
retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller
hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.
§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til
afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses
for at være af forholdsvis underordnet betydning.
Det er vigtigt at iagttage, at den ulovlige handling, man iværksætter fora t rede ting
eller menneske, skal vare af mindre betydende karakter end det, der reddes, for at
handlingen skal være straffri ved en senere bedømmelse.
Man kan efter nødretten (§14) ikke ofre liv, hvilket vil sige, at brug af dødbringende
magt ikke kan finde sted for at redde ting eller menneske. Der kan alene finde sted
efter § 13 – selvforsvar/nødværge.
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26. maj 2020 - Ulrich Arensbach
Kære alle, Tingene går stærkt.
Jeg har tidligere i aften uploaded en video på hjv.dk, omkring hvordan vi håndtere genåbningen - når vi måtte. Det må vi nu. Jeg har her til aften fået besked fra chefen for
Landsdelsregion Vest, at vi igen må gennemføre aktiviteter ude ved underafdelingerne
og i Hjemmeværnet generelt. Så det er en rigtig god nyhed - jeg glæder mig til at komme i gang igen.
Jeg har allerede skrevet beskeden til alle underafdelingscheferne, som jeg også vil dele
med jer.
Der medfølger en række sundhedsfaglige betingelser, som den faste stab ved HDFYN vil
gennemgå i morgen tidlig, men meget tyder på, at vores forarbejde af UAFD CH’erne og
den faste stab fortsat holder. En af de første ting I skal gøre er at få rengjort jeres faciliteter på korrekt vis.
Tag en snak med jeres kompagnichef/underafdelingschefer, hvis der er tvivlspørgsmål.
I vil givet kunne finde forskellige ønsker og behov, men det er meget vigtigt, at I tager
den konstruktive tilgang til igangsætningen. Så alle skal indledningsvis holde sig til chefdirektivet med bilag for at udgå kaos. Men korrektioner må forventes, for intet er perfekt.
Søg gerne yderligere info på hjv.dk.
Jeg vil opdatere jer snarest muligt. Det bliver godt at komme i gang igen
Ulrich

Ulrich har efterfølgende i ’Chefens Corner’ kommet med meddelelser til HJV-folk. 3 jun
2020 – 12. jun 2020 – 17. jun 2020 – 26. jun 2020 og 17. jul 2020, hvilket var en god ting
så alle kan føle at de ikke blev glemt, når ellers nyhedsstrømmen er afbrudt.
28. maj 2020 Udleverings Depot
For d. 2. juni åbner depotet igen med næsten normal drift og normale åbningstider.
Der vil stadig være restriktioner – hold er orienteret på HJV.DK
29. maj 2020 CH LOG
Orientering. I mens garageanlægget er
udlånt til COVID-19 testcenter er kontrolbøgerne til HDFYN KØTJ flyttet fra
dueslaget ved garagen.
Ny placering er midlertidigt indgangspartiet ved HDFYN.
Alle nøglebrikker ved HDFYN frivillige har
fået tilføjet døren ind til vindfanget.
Nøglebrikkerne kan opdateres ved hovedvagten.
Spørgsmål rettes til S4 (hdfyn@hjv.dk)
HISU/HISTSPEC2
Side 27 af 36

Steen Riber Schultz

HDFYN UNDER CORONA - ÅR 2020

29. maj 2020 - CHLOG
Anvendelse af skydebaner i forbindelse med opstart af aktiviteter.
Nu, hvor vi genoptager aktiviteter, er der områder, der vil falde ind under FES ansvarsområder.
Skydebaner er et af de områder.
Når I kommer ud til en skydebane, bør FES have klargjort skydebanen til anvendelse.
FES er stadig i gang med at tilpasse aftaler og kontrakter med ISS, hvorfor i skal
forvente, at der er områder, der måske ikke er styr på endnu.
Vi vil gerne have en melding om skydebanernes stand, så vil kan tage dialogen med FES,
men henstiller også til at I, i vides mulig omfang selv løser evt. udfordringer
indledningsvis.
Det betyder, at i skal planlægge på, at kunne imødekomme de sundhedsmæssige
retningsliner, der er udstukket af HDFYN. Medbring vand og sæbe til overfladerengøring
og vand og håndsæbe til håndvask.
Spørgsmål rettes til HDFYN/S4
5. juni 2020 - Steen

Da jeg var oppe på HISU-arkivet for at arbejde, som jeg plejer en gang om ugen, kunne jeg
pludselig høre PMV’er køre lige uden for, og man er vel lidt nysgerrig, Der holdt en blokvogn og
var ved at læsse vores PMV’er. De skulle køres til skrotning. Javel, godt nok, når vi ikke haft
noget sne af betydning.

Det ville ellers ha’ pyntet, at den ene havde blevet stående, Det ville have glædet en
gammel PNINF, og sikkert mange andre, den er jo en fra den kolde krig.
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Operation Testcenter HØJSTRUP
STHVK FYN indsættelse på Testcenter Højstrup
FRAGO 02:
Sideantal: 3

DTG 010730 JUL 2020

Denne FRAGO er gældende fra 01 JUL (Uge 27) 2020.
1) SITUATION
a) Egne forhold.
(1) Baggrund
Testcenteret på Højstrup har været aktiv siden 20 APR 2020 og
Hærhjemmeværnsdistrikt Fyn (HDFYN) har med egne enheder samt bidrag fra
Hæren Efterretningsregiment (EFR) løst opgaven med handlingsanvisning.
Derudover er vagtopgaven udenfor testcenterets åbningstid gennemført med
formål at hindre tyveri, hærværk og lignende, som ville være ødelæggende for
gennemførelsen af den nationale indsats mod COVID-19. Det er lykkedes indtil
nu og det vurderes pt., at risikoen er faldet, hvorfor opgaven primært udenfor
testcenterets åbningstid skal tilpasses. Det betyder justeringer i bemanding
samt tiltag med teknologiske hjælpemidler – foreløbig frem til 01 SEP 2020. I
fald situationen ændrer sig yderligere, eksempelvis at Hærens bidrag trækkes,
eller tyveri og hærværk om natten opstår, eller at test-kapaciteten skal øges
betragteligt, vil justeringer af HDFYN bemanding i begge retninger kunne finde
sted.
(2) Foresattes opgave
Det er HDFYN hensigt at Hjemmeværnskompagnierne (HVK) STHVK, HVK NVF
og HVK ODH, som opgaveholdere afløses med udgangen af uge 28 i forbindelse med nedskaleringen og lade POHVK ODE overtage opgaven i ugerne 29,
30, 31 og 32.
Den samlede styrke til anvisningsopgaven i testcentrets åbningstid reduceres
fra seks til alt fire soldater inkl. førere. Det er fortsat EFR, der er hovedopstillende for styrken til anvisningsopgaven, suppleret af HDFYN med 1 MA.
Situationsbestemt vil det være muligt at opjustere til 15 MA primært fra EFR
til opgaven i testcentrets åbningstid.
HDFYN vil med 3 MA fra EFR og 1 MA fra HDFYN varetage opgaven med
anvisning indenfor testcentrets åbningstid.
Igennem uge 27 at neddrosle vagten fra døgnvagt til dagvagt. Fra 04 JUL 2020
udgår sidste aftenvagt. Fyns Politi vil derefter gennemføre tilsyn af
testcenteret udenfor åbningstid og teknologiske løsninger implementeres
ASAP.
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2. OPGAVE
Den grundlæggende opgave er uændret i forhold til befalingen udgivet DTG 221200
APR 2020, dog er opgaven for vagtens gennemførelse kraftigt nedjusteret.
STHVK FYN skal nu:
 Fra uge 28 stille 1 soldat til dagvagt i fortsat samarbejde med EFR.
 Sikre, der er en tilstrækkelig indføring i opgaven jf. O-befaling Testcenter
HØJSTRUP.
3. UDFØRELSE
a. Samlet plan
Det er min hensigt at støtte EFR i uge 28 med én MD i testcenterets åbningstid.
STHVK FYN støttes 3 dage af INFKMP FYN.
STHVK FYN holder pause indtil uge 34, hvor vi – dog med udgangspunkt i den
nuværende situation – igen stiller med én MD i testcentrets åbningstid.
STHVK FYN indsats ydes derefter hver 3. uge, løbende fra mandag morgen kl.
0830 til efterfølgende søndag kl. 1430, med støtte fra INFHVK FYN
(1) Manøvreplan
Jeg vil;
- med én MD støtte ERF med gennemførelse af handlingsanvisning, samt
ad-gangskontrol i Testcentret åbningstid, med henblik på en smidig
afvikling af trafikken. For nuværende er kun Post 1 bemandet.
Jeg vil forberede;
- situationsbestemt at opjustere antallet af personel til opgaven i
testcentrets åbningstid.
b. Dagvagten
Skal:
 Stille i hovedvagten i følgende tidsrum:
Hverdage 0830-1730
Weekend 0830-1430.
 Støtte som hidtidigt, jf. tidligere BEF indenfor testcentret åbningstid.
Centerets åbningstid er hverdage 0900-1700 og weekend 0900-1400.
 Derudover, i samarbejde med EFR, hejse og nedtage flaget på HDFYN ved
vagten start og slut.
c. Fællesbestemmelser
 Første indsættelse efter denne FRAGO er uge 28, med start mandag DTG
060830 jul 2020.
 Soldatens kort, tilrettet den nedjusterede situation, vedlægges denne BEF.
 Alle ENH ved STHVK FYN skal senest søndag kl. 1200, ugen før indsættelsen
påbegyndes, indsende vagtskema med oversigt over det personel, som kan
indgå i vagtstyrken i den kommende vagtuge.
(til vagtuge 34 indsender hver ENH vagtskema senest søndag kl. 1200 uge 32
og så fremdeles).
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Portens elektroniske åbningstid på Højstrup er som følger:
30 JUN – 04 JUL: Åbnes kl. 0730 – lukkes kl. 2230. Vagt: dag/aftenvagt.
05 JUL – 09 AUG: Åbnes kl. 0730 – lukkes kl. 1730. Vagt: dagvagt.
Dette indebærer at porten vil være åben, når dagvagten ankommer, for at
sundhedspersonel kan komme ind til testcentret.

4. LOGISTIK
Veste vil være til rådighed i vagtbygningen.
Én nøglebrik vil være til rådighed i vagtbygningen.
Nøglebrik og vestene forbliver i vagtbygningen efter endt vagt.
Daghold forplejes via Testcenter med én sandwich.
5. SIGNALTJENESTE
Hidtidigt RDO MAT udleveres ikke længere. Fra 01 JUL afhentes én RDO ved
testcentret af DF EFR.
TLF, udlånt af HDFYN (S4) forbliver i vagten.
Jeg kan kontaktes på tlf. 2627.1525.

AUTORISATION
Lene Kathrine Jensen
KC STHVK FYN
Vedlægges:
Bilag H1A, Vagtens kort – Dagvagten, af 25 JUN 2020

Bilag H1A

Vagtens kort – Dagvagten
Gældende fra 01 JUL 2020

25 JUN 2020

Bistand til Sundhedsmyndighederne uden politimæssige Beføjelser
(Intet i dette kort skal læses som begrænsninger i de rettigheder og pligter, du har
som borger)
Opgave
Det er din opgave at hjælpe og bistå Sundhedsmyndighederne.
Sundhedsmyndighederne er ansvarlige for opgaven, og bistår med opgaveløsningen.
Hjælpen skal altid ske i uniform og ubevæbnet.
Du skal være opmærksom på, at du repræsenterer Forsvaret under opgaveløsningen,
og derfor som myndighedsperson skal optræde korrekt over for enhver borger.
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Beføjelser vedrørende løsning af selve opgaven:
Magt
Du må ikke anvende nogen form for magt til at løse din opgave.
Hvis en borger ikke følger den henstilling, og du vurderer, at situationen kræver et
indgreb, skal du derfor tilkalde politiet.
Magtanvendelse ved optrin
Hvis en eller flere personer er til gene eller virker truende, uden at dette er et angreb,
skal du straks melde herom til din fører, og hvis du vurderer det nødvendigt, også til
politiet.
Hvis du selv eller andre bliver udsat for et voldeligt overfald, må du forsvare dig selv
og den angrebne person.
Den magt du udøver skal stå i rimeligt forhold til overfaldets karakter. Anvend ikke
mere magt end nødvendigt for at standse overfaldet, og evt. sikre gerningsmandens
forsatte tilstedeværelse, indtil politiet kan komme til stede. Der er straffelovens regler om nødværge og nødret, der gælder. Dem kan du læse mere om nederst i denne
instruks.
En eventuel tilbageholdelse skal ske skånsomt, humant og respektfuldt, og personen
skal snarest overdrages til politiet med oplysning om tidspunkt og grundlag for tilbageholdelsen.
Er gerningsmanden ved tilbageholdelsen i besiddelse af våben skal du tage dem i varetægt og overdrage dem til politiet sammen med gerningsmanden.
Har du anvendt magt, skal du snarest melde herom til din fører og om muligt til politiet.
Pligt til hjælp
I tilfælde, hvor der er fare for nogens liv, førlighed eller helbred, har du pligt til at
yde den fornødne hjælp. Politiet skal tilkaldes straks.
Kontakt
Testcenter Højstrup kontaktes på telefon nr.: 5141 7997
Vagthavende ved HDFYN kontaktes på telefon nr.: 7213 2743
Vagthavende ved Fyns Politi kontaktes på telefon nr.: 6614 6414 (klartone á 7010)
Vigtigt
Hvis du ikke mener, at du kan løse den stillede opgave ud fra dette kort, skal du
melde det til din fører.
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Bilag H1A

Vagtens kort – Dagvagten
Gældende fra 01 JUL 2020

25 JUN 2020

Autorisation
Straffelovens § 13 og 14 om nødværge og nødret:
§ 13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige
for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og
ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens
person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.
Stk:2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis
overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller
ophidselse.
Stk: 3. Tilsvarende regler finder anvendelse på handlinger, som er nødvendige for på
retmæssig måde at skaffe lovlige påbud adlydt, iværksætte en lovlig pågribelse eller
hindre en fanges eller tvangsanbragt persons rømning.
§ 14. En handling, der ellers ville være strafbar, straffes ikke, når den var nødvendig til
afværgelse af truende skade på person eller gods, og lovovertrædelsen måtte anses
for at være af forholdsvis underordnet betydning.
Det er vigtigt at iagttage, at den ulovlige handling, man iværksætter fora t rede ting
eller menneske, skal vare af mindre betydende karakter end det, der reddes, for at
handlingen skal være straffri ved en senere bedømmelse.
Man kan efter nødretten (§14) ikke ofre liv, hvilket vil sige, at brug af dødbringende
magt ikke kan finde sted for at redde ting eller menneske. Der kan alene finde sted
efter § 13 – selvforsvar/nødværge.

4. juli 2020 - Ove Bech Lehmann Weng
HVK Svendborg var også synlig med opsøgende
besøg på gågaden i Svendborg!
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7. juli 2020 - Palle Christiansen
GOD HJEMMEVÆRNSREKLAME I RUDKØBING. Jeg var tilfældigt på Langeland i dag,
tirsdag. Blev mødt af en flot reklame ved indkørslen til byen. En særudstilling på
Langelandsfortet, som alle burde se. Med sommerhilsen fra Palle.

7. juli 2020 - Steen

EN DAG PÅ VAGT
Onsdag den 7. juli 2020 var min første vagt på Corona Testcenter Højstrup, og vagten
deles med EFR fra Varde, således at HJV stiller med en mand og EFR stiller med 3 mand,
og vagten gik fra kl. 700 til kl. 1400.
Vagten foregår således, at posten ved hovedindgangen til HDFYN standser alle der
kommer, og spøger om de har symptomer, ondt hovedet, ondt i halsen, feber eller ondt
i brystet. Har de det, så skal de afvises, og de bedes få en ny tid ude på OUH. Testcenter
Højstrup er et symptomfrit testcenter, og beskyttelsen er derefter, hvorimod faciliteten
på OUH er for folk, som har symptomer, og beskyttelsen er herefter.
Skal man opereres, så skal man ud på OUH,
for så skal man testes så tæt på 48 timer før
operationen, eller anden behandling, og OUH
henter selv testresultatet. På Højstrup kan
der gå op til 72 timer, inden resultatet
foreligger.
Testcentret åbner kl. 0900, men allerede kl.
0845 var de første klar, så kl. 0900 holdt der
6 biler og ventede. Ellers gik det i en jævn
strøm, for der var 200 som havde bestilt tid
til testning. Ikke alle folk der kommer, har
fået den rigtige besked, så ifølge det tidligere
beskrevet bliver hver 5. bil afvist på grund af
symptomer.
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Der er nogle læger som blot henvist alle til testcenter Højstrup.
Dette gav nogle konfrontationer, bl.a. én som var kørt langt og havde taget fri fra arbejde for at få testet sin søn, der havde symptomer og blev henvist til OUH. Ellers er folk
venlige og rare og følger de henvisninger som de får.
Forplejning: Om morgenen var der en pose med et rundstykke, smør, ost, marmelade,
samt en brik juice. Frokost bestod af en pose med kylling i salat, en bolle og en brik
juice.
Kl. 1400 sagde vagtkommandøren at jeg havde fri.

24. juli 2020
FynDaagse-marchen 2020 (der var en erstatning
for den aflyste Nijmegenmarch) sluttede i dag
fredag. 4 dage med 30-40 km pr. dag er slut.
I dag var det Odense området, der blev
udforsket med middagsrast på Odense Rådhus,
hvor en politiker på vegne af byrådet bød dem
velkommen.
Efter en rundvisning og den medbragte frokost
trådte styrken an på Flakhaven.
Her fik de, i lighed med sidste rast i Nijmegen,
overrakt Gladiolus til den videre march.
Efter bla. besøg ved monumentet i Ansgar
anlæg gik turen til Svennekærgård. Her blev
udrustning aflagt og medaljer anlagt.

Ved ankomst til Hjemmeværnsdistrikt
Fyn på Højstrup, blev de modtaget af
oberstløjtnant Ulrik Arensbach, der
overrakte en speciel medalje, til de
deltagere, der havde gået alle 4 dage.
Alle var ved godt mod, og skulle nu hjem
og slappe af efter de firedages
udfordringer.
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Her 1. august et par tanker efter/i en Coronatid.
Pt. støtter HJV og EFR hinanden med vagten på Højstrup, og ingen ved hvornår EFR
tækker deres støtte hjem til Varde.
Skal HJV så ha’ hele vagten alene?
Hvornår får HJV lov til at iværksætte alle aktiviteterne igen, det er jo sådan en lidt flov
fornemmelse at være skubbet ud på et sidespor, Der går nok med de ”gamle”, men her
tænker jeg på de unge. Taber vi dem nu? Fastholdelse har jo altid været en svar øvelse.
Hvis og når der kommer en anden bølge af Covid19, HVAD SÅ ????
HISU

Steen Riber Schultz
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